
Asociace chovatelů miniaturních koní  
pořádá 

 
vozatajský seminář se Susan Bijl z Holandska 

 
17. + 18. října 2015  

V Litohošti u Pacova na Ola ranči 
Ola ranch, Litohošť 44, 395 01 Pacov, www.olaranch.cz 

 
Susan je multi Evropskou šampionkou v drivingu! 

zapřahá nejen singl, ale také tandem, páry koní, trospřeží,  čtyřspřeží..... 
Susan bude v ČR znovu po 3 letech a její první seminář měl opravdu velký úspěch, a mnozí z nás co zapřaháme 

malé koně vděčíme právě Susan za cenné informace! 
Seminář je zaměřen především pro milovníky zápřeže menších koní, tedy přesně pro velikost koní, kteří se 

účastní dnešních soutěží. 
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seminář bude v sobotu obsahovat pouze velmi krátkou teoretickou část, bude po oba dva dny zaměřen 
především na praktickou výuku. Ideální pro začátečníky i pokročilé. Doporučujeme účast především s vlastním 

koněm. 
 

Poplatky za seminář: 
Pro člena klubu:  junioři do 18 let: 500Kč , pro dospělého člena klubu: 1000 Kč 
 
Pro nečlena klubu:  junioři do 18 let 1000 Kč, pro dospělého nečlena klubu 1500kč. 

 
pro každého účastníka bude vyčleněna samostatná lekce (45 minut) s překladatelem samozřejmě. 

 
V sobotu večer po skončení prvního dne bude RAUT all in clusive pro účastníky semináře, kteří raut 
mají v ceně kurzu.  
Doprovod cena za raut je junior 100kč, dospělý 150kč. 
Raut sestává z poukazu na nápoj a občerstvení formou švédských stolů. 
V online přihlášce nezapomeňte uvést počet koní, které si přivezete,a také Váš zájem o raut. 

Uzávěrka online přihlášek je úterý 13. října 2015 
 
 



 
 
 

 
Bankovní účet / kam zaslat poplatky  
Číslo účtu  107-7408240237  
Kod banky  0100  
Variabilní symbol  17102015  
Identifikace platby  Zároveň s přihláškou zasílejte 

potvrzení o zaplacení poplatku!  

Přihlášky  
a způsob platby  

vyplňená online přihláška je nutná  pro 
každého účastníka. 
Do poznámky uvádějte jestli přijedete 
s koněm, nebo bez koně. 
 
Platba je možná pouze na bankovní účet 
klubu do data uzávěrky!  
Platba v den akce je možná pouze u rautu pro 
doprovod.  

 
 
Ubytování: Zajistěte si s předstihem u majitelů Ola ranče: 
                  cena za jedno lůžko je 300kč    
                  cena za 1 box je 200Kč / 1 den 
Prosím kontaktujte paní Olgu Kadlecovu, Ola Ranch, telefon 602 659 943, 
e-mail: obchod@kvetiny-darky.cz 
Platba ubytování a boxů na místě přímo majitelům. 
 
V případě dalších dotazů kontaktujte sekretářku  
Jarmila Podzemská, tel: 603174956, bohemia-acro@seznam.cz  
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